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Měsíční plán 5.B Duben   2022 

Informa-
ce 

14. 4. prázdniny 
15. 4. Velký pátek  
18. 4. Velikonoční pondělí  
21. 4. Zápis do 1. tříd 
22. 4. Čtvrtletní pedagogická rada  
22. 4. Den Země  
Od 25. 4. triády po dohodě ( učitel, žák, rodiče) – prezenčně v naší třídě  

Akce, 
pomůcky 

Akce:  
1. 4. Apríl  
12. 4. Den otevřených dveří v naší škole – organizují 5. třídy  
13. 4. Muzeum Českého ráje – bude upřesněno  
Pomůcky:  
Pořád platí:  ořezané tužky, trojúhelník s ryskou, pravítko, funkční kružítko nutné  
Akce: centra aktivit – velikonoční  
Týdenní učivo a týdenní domácí práce budou vždy na webu naší třídy i v edookitu. 
Kontrola splněných týdenních prací je vždy v pátek. 

AJ 

Začneme novou lekci, ve které si připomeneme a rozšíříme slovní zásobu k tématu My 
house. Seznámíme se s minulým časem. V průběhu si napíšeme test z dané slovní 
zásoby a gramatiky. 

ČJ  

Viz týdenní plány učiva na webu i edookitu i na webu 5. B 

• Diktáty  

• Testy – čtvrtletí ( tentokrát v socrative) 

• Přídavná jména – procvičování  

• Zájmena 

• Číslovky  

• Čtení s porozuměním  

M 

Viz týdenní plány učiva na webu, v edookitu 

• Řady 

• Desetinné číslo, zlomek  

• Úhel  

VL 

Viz týdenní plány učiva na webu v edookitu 

• Dějiny: středy: Průmyslová revoluce 19. století, vynálezy, národní probuzení  

• Zeměpis: pondělky – ČR, okolní státy, EU  

• Průběžné testy pochopení a orientace v učivu  

PŘ 

Viz týdenní plány učiva v edookitu  

• Člověk a živá příroda – společenství  

• Člověk  
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Informa-
tika 

• Práce se stavebnicí Lego WeDo 2.0 

• Čidla a akční členy. 

• Algoritmizace 

 

 


